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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  ذللتنفياهليئة الفرعية 
  الدورة األربعون

  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥- ٤بون، 
   املؤقت من جدول األعمال)أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

البالغات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واستعراُض هـذه              -٣
  :البالغات

 املقدَّمة مـن األطـراف      سادسةاستعراض البالغات الوطنية ال   مي و حالة تقد   )أ(  
   وأوىل تقاريرها اخلاصة بفترة السنتني؛املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة مـن األطـراف          "تنقيح    )ب(  
 توجيهيـة التفاقيـة     مبادئ: املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء الثاين      

 FCCC/SBI/2014/1  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
13 March 2014 
Arabic 
Original: English 



FCCC/SBI/2014/1 

GE.14-60400 2 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلـق بتقـدمي البالغـات             
  ؛"الوطنية

 من بروتوكول كيوتو ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة          )ج(  
  .املتعلقة بفترة االلتزام األوىل

  :ل لالتفاقيةالبالغات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األو  -٤
املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف             )أ(  

  ؛)١(املرفق األول لالتفاقية
  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ب(  

  .برنامج العمل لتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  -٥
  :املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو  -٦

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛  )أ(  
  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛  )ب(  
  التآزر يف عمليات االعتماد مبوجب آليات بروتوكول كيوتو؛  )ج(  
طرائق اإلسراع بتواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطار التنفيذ             )د(  

  ها؛املشترك ونقل حيازهتا واحتياز
اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي           )ه(  

  آللية التنمية النظيفة؛
  .سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتواملسائل املتعلقة ب  )و(  

  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  -٧
  .خطط التكيف الوطنية  -٨
  .عنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخآلية وارسو الدولية امل  -٩

  .االستعراض الثاين لصندوق التكيف  -١٠
  :تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -١١

__________ 

. مل تتوافق اآلراء يف الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ على إدراج هذا البند يف جدول األعمال                 )١(
اقتراح من الرئيس، إدراج هذا البند يف جدول األعمـال      وقررت اهليئة الفرعية، بناًء على      . لذلك بقي معلقاً  

 .املؤقت لدورهتا األربعني
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التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة           )أ(  
  ؛٢٠١٣ لعام تكنولوجيا املناخ

  .رنامج بوزنان االستراتيجي املتعلِّق بنقل التكنولوجياب  )ب(  
  :بناء القدرات  -١٢

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛  )أ(  
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  )ب(  

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعترف مؤمتر األطـراف بظروفهـا               -١٣
  .اخلاصة

  .ية من االتفاق٦املادة   -١٤
  :التصديتأثري تنفيذ تدابري   -١٥

  املنتدى وبرنامج العمل؛  )أ(  
   من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   )ب(  
  .١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )ج(  

  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٦
  .ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  -١٧
  :ل اإلدارية واملالية واملؤسسيةاملسائ  -١٨

  املسائل املالية؛  )أ(  
  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا؛  )ب(  
  تنفيذ اتفاق املقر؛  )ج(  
امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول           )د(  

  ؛كيوتو
  .االتفاقيةأة مبوجب  اهليئات املنشامتيازات وحصانات األفراد العاملني يف  )ه(  

  .مسائل أخرى  -١٩
  .تقرير الدورة  -٢٠
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  افتتاح الدورة  -١  
 ، للهيئة الفرعية للتنفيذربعني الدورة األ،)فيجي(، السيد أمينا ياوفويل يفتتح الرئيس س  -١

  .٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٤يونيه /حزيران ٤األربعاء يوم 

  ظيميةاملسائل التن  -٢  

  إقرار جدول األعمال  )أ(  
سُيعرض جدول األعمال املؤقت، الذي أعدته األمينة التنفيذية باالتفاق مع الرئيس،             -٢

  .من أجل إقراره

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
 ١٥ إىل   ٤ للهيئة الفرعية يف الفترة مـن        األربعونسُتعقد الدورة   : معلومات أساسية   -٣

لى الصفحة الشبكية اخلاصة بالـدورة األربعـني للهيئـة          وسُتنشر ع . ٢٠١٤يونيه  /حزيران
االطالع علـى   وُيدعى املندوبون إىل    .  معلومات مفصلة عن تنظيم أعمال الدورة      )٢(الفرعية

لـدورة، واالطـالع    لربنامج اليومي    وال )٣(دول الزمين العام  الرجوع إىل اجل  هذه الصفحة و  
حمدَّث ألعمـال   للحصول على جدول زمين     غلقة   شاشات الدوائر التلفزيونية امل    بانتظام على 
 وسُتحال البنود اليت ال ُتنجز يف الدورة األربعني للهيئة الفرعيـة إىل دوراهتـا               .اهليئة الفرعية 

  .الالحقة للنظر فيها
  :وقد صدر تكليف بعقد حلقات العمل واألنشطة التالية أثناء الدورة  -٤

  ؛)٤( وطنياً املالئمةحلقة عمل بشأن برنامج عمل إجراءات التخفيف  )أ(  
  ؛)٥( ملنتدى ديربان بشأن بناء القدراتالثالثاالجتماع   )ب(  
  ؛)٦( من االتفاقية٦ بشأن املادة الثايناحلوار   )ج(  
  ؛)٧(٢٠١٥-٢٠١٣ حلوار اخلرباء املنظَّم بشأن استعراض الفترة االجتماع الثالث  )د(  

__________ 

)٢( <www.unfccc.int/8014>. 
)٣( <www.unfccc.int>. 
 . أدناه٢٠انظر الفقرة  )٤(
 . أدناه٦١ و٥٧تني انظر الفقر )٥(
 . أدناه٦٥ة انظر الفقر )٦(
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 حـوار مـع     عرض أنشطتها وإجـراء   حدث خاص تنظمه جلنة التكيف ل       )ه(  
  .)٨(اف وسائر أصحاب املصلحة املعنينياألطر
  .سُتدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة: اإلجراء  -٥

FCCC/SBI/2014/1  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
  <www.unfccc.int/8014>  معلومات إضافية

رفق األول لالتفاقية واسـتعراُض      من األطراف املدرجة يف امل     البالغات املقدمة   -٣  
  هذه البالغات

 املقدَّمة من األطراف املدرجة يف املرفق       سادسةحالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية ال       )أ(  
   تقاريرها اخلاصة بفترة السنتني وأوىلاألول لالتفاقية

 السادسة عشرة، أن تعزز األطراف قرر مؤمتر األطراف، يف دورته: معلومات أساسية  -٦
أن تقـدم   ما تقدمه من معلومات يف البالغات الوطنيـة، و        املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

الـدعم املـايل    عن   أحرزته من تقدم حنو حتقيق خفض االنبعاثات، و        عماكل سنتني   تقارير  
 جـة يف املرفـق األول     ر األطراف غـري املد    والتكنولوجي واملتعلق ببناء القدرات املقدم إىل     

بناًء على املبادئ التوجيهية والعمليات واخلـربات القائمـة املتـصلة بـاإلبالغ             لالتفاقية،  
  .)٩(واالستعراض

 / كـانون الثـاين    ١ إىل األمانة حبلول     تقدم البلدان املتقدمة األطراف أن      وطُلب إىل   -٧
/  آذار ١٣وحـىت   . )١٠(تني بالغاً وطنياً سادساً وتقريراً أوالً عن فتـرة الـسن          ٢٠١٤يناير  
 تقريراً من أوىل تقـارير فتـرة        ٣٦ بالغاً وطنياً سادساً و    ٣٨، تلقت األمانة    ٢٠١٤ مارس

 من أوىل تقارير فترة السنتني اليت أُعدت على أساس الشكل اجلدويل املوحد،             ٣٨السنتني، و 
  . السنتنيونسقت أربعة أسابيع استعراضية للبالغات الوطنية السادسة وأوىل تقارير فترة

استعراض البالغـات   ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً حبالة تقدمي و        : اإلجراء  -٨
  .سادسة وأوىل تقارير فترة السنتنيالوطنية ال

FCCC/SBI/2014/INF.5  Status of submission and review of sixth national communications 
and first biennial reports. Note by the secretariat 

  <www.unfccc.int/7742>، <www.unfccc.int/7550>  معلومات إضافية
__________ 

 . أدناه٧٨ة انظر الفقر )٧(
)٨( FCCC/SB/2013/2 ،ملرفق الثاينا. 
 .٤٠ الفقرة ١٦-م أ/١ملقرر ا )٩(
 .، على التوايل١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/٩ملقررين ا من ١٣الفقرة  )١٠(
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املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق         "تنقيح    )ب(  
مبادئ توجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري         : األول لالتفاقية، اجلزء الثاين   

  "ملناخ فيما يتعلق بتقدمي البالغات الوطنيةا
األطـراف  ،  )١١(دعا مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عـشرة       : معلومات أساسية   -٩

إعداد تقريرها   يف   خربة بشأن ما اكتسبته من      )١٢( آراءها تقدماملدرجة يف املرفق األول إىل أن       
املبـادئ  "تنقيح   دورهتا األربعني،    الفرعية أن تبدأ، يف   اهليئة  األول لفترة السنتني، وطلب إىل      

التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة،             
مبادئ توجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيمـا يتعلـق             : اجلزء الثاين 

 اليت اكتسبتها من إعداد التقرير األول لفتـرة         ، استناداً إىل اخلربات   "بتقدمي البالغات الوطنية  
يعتمد مؤمتر األطراف هذه املبادئ التوجيهية املنقحـة يف         وس. السنتني وإىل معلومات أخرى   

  .)١٣(دورته العشرين
ستبدأ اهليئة الفرعية العمل بشأن هذه املسألة لاللتزام باملوعد النهائي احملدد           : اإلجراء  -١٠

  .ر األطرافيف الدورة العشرين ملؤمت

 <www.unfccc.int/1095>  معلومات إضافية

 من بروتوكول كيوتو املتعلقة بفترة   ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة          )ج(  
  االلتزام األوىل

أحال مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف           : معلومات أساسية   -١١
، يف دورته التاسعة، النظـر يف هـذا         )اع األطراف اجتم/مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   

اليت شرعت يف ذلك يف دورهتا التاسعة والثالثني واتفقـت علـى             اهليئة الفرعية     إىل )١٤(البند
  مع مراعاة مشروع النص الوارد يف مرفـق الوثيقـة          ، األربعني مواصلة نظرها فيه يف دورهتا    

FCCC/SBI/2013/L.13
)١٥(.  

ئة الفرعية إىل إهناء النظر يف تاريخ إكمال عمليـة اسـتعراض            سُتدعى اهلي : اإلجراء  -١٢
 من بروتوكول كيوتو املتعلقة بفترة االلتزام األوىل، وإعداد مـشروع           ٨اخلرباء مبوجب املادة    

اجتماع األطراف ويعتمده يف دورتـه      /مقرر بشأن هذه املسألة كي ينظر فيه مؤمتر األطراف        
  .العاشرة

__________ 

 .١٧، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١١(
 .<www.unfccc.int/5900>: ُتتاح اآلراء، حال ورودها، على بوابة الوثائق يف العنوان التايل )١٢(
 .١٨، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١٣(
)١٤( FCCC/KP/CMP/2013/9 ٨٧، الفقرة. 
)١٥( FCCC/SBI/2013/20 ٢١٤، الفقرة. 
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  ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات املقدمة من ا  -٤  

املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول               )أ(  
  لالتفاقية

 يف الدورة الرابعة والعـشرين للهيئـة        ،اقترحت بعض األطراف  : معلومات أساسية   -١٣
، يف املعلومات اليت تقدمها      من االتفاقية  ١٠ من املادة    ٢ الفرعية، أن تنظر اهليئة، وفقاً للفقرة     

  .)١٦(األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف مجيع بالغاهتا الوطنية
ستدعى اهليئة الفرعية إىل تقدمي إرشادات بشأن كيفية مواصلة تطوير عملية           : اإلجراء  -١٤

ة يف املرفـق     من األطراف غري املدرج    النظر يف املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة       
التقارير احملّدثة لفترة السنتني وعمليـة       اليت تتناول  ١٧-م أ /٢ املقرر   أجزاءاألول، مع مراعاة    

  .املشاورات والتحليالت الدولية

  تقدمي الدعم املايل والتقين  )ب(  
آلليـة املاليـة   مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تـشغيلياً ل       يقدم  : معلومات أساسية   -١٥

املقدمـة مـن    والتقارير احملدثة لفترة السنتني     الدعم املايل إلعداد البالغات الوطنية      ،  لالتفاقية
  .ملدرجة يف املرفق األولاألطراف غري ا

سيقدم مرفق البيئة العاملية، بناًء على الدعوة املوجهة إليه يف الدورة التاسعة والثالثني و  -١٦
عن أنشطته املتعلقة بإعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني، مبا يف          مات  معلو ،)١٧(للهيئة الفرعية 

ذلك تقدمي معلومات عن تاريخ طلب احلصول على التمويل وتاريخ املوافقة علـى تقـدمي               
التمويل وصرف املبالغ، فضالً عن إعطاء التاريخ التقرييب لتقدمي هذه التقارير إىل األمانة، لكي 

  .رعية يف دورهتا األربعنيتنظر فيها اهليئة الف
أُعدت املعلومات الواردة يف الوثيقة اليت      نظر يف   الستدعى اهليئة الفرعية إىل     : اإلجراء  -١٧

  . توصيات بشأن هذه املسألة إىل مرفق البيئة العامليةميتقد و،للدورة

FCCC/SBI/2014/INF.7  Information provided by the Global Environment Facility on its 

activities relating to the preparation of biennial update reports. 

Note by the secretariat 

 <www.unfccc.int/6921>  معلومات إضافية

__________ 

)١٦( FCCC/SBI/2006/11 ٣٢، الفقرة. 
)١٧( FCCC/SBI/2013/20 ٣٤، الفقرة. 
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  برنامج العمل لتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  -٥  
نـامج عمـل     بر ، يف إطـار   ٢٠١٤ستنظم األمانة يف عـام      : معلومات أساسية   - ١٨

، وبناًء علـى    )١٨(لتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً       ٢٠١٤- ٢٠١٣  الفترة
بـسبل  اقشات تقنية تفاعلية مركزة،     من،  )١٩(طلب اهليئة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني      
اسعة تتناول املسائل الواردة يف تقرير الدورة الت      منها تنظيم حلقة عمل واحدة أثناء كل دورة         

  .والثالثني للهيئة الفرعية
، ستقدم األمانة تقريراً    )٢٠(واستجابةً لطلب اهليئة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني         -١٩

مدى تطابق إجراءات التخفيف     يف دورتيها األربعني واحلادية واألربعني عن        إىل اهليئة الفرعية  
 إجـراءات التخفيـف     سجليف إطار    جمال بناء القدرات     يفومع الدعم املايل والتكنولوجي     

لألطراف الراغبة يف تقاسم التجارب املتعلقة بالتماس الـدعم فيمـا           املالئمة وطنياً، وستتيح    
  . فرصة القيام بذلكجراءاتتلك اإليتصل ب
. )٢١( أعـاله  ١٨سُتنظَّم حلقة عمل لبحث املسائل املشار إليها يف الفقرة          : اإلجراء  -٢٠

ركة يف حلقة العمل والنظر يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت           وسُتدعى األطراف إىل املشا   
وسُتدعى اهليئة الفرعية إىل مناقشة املعلومات املقدمة عن نتائج برنـامج           . )٢٢(أُعدت للدورة 

  .١٨-م أ/١ من املقرر ٢١العمل يف الدورة العشرين ملؤمتر األطراف، عمالً بالفقرة 

FCCC/SBI/2014/INF.1  Report on the first workshop under the work programme to further 
the understanding of the diversity of nationally appropriate 
mitigation actions. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2014/INF.2 The extent of the matching of mitigation actions with financial, 
technical and capacity-building support under the registry of 
nationally appropriate mitigation actions. Note by the secretariat 

 <www.unfccc.int/7728>  معلومات إضافية

  املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو  -٦  

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  )أ(  
اجتماع األطراف يف دورته األوىل الطرائق      /اعتمد مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٢١

اجتمـاع  /مـؤمتر األطـراف   بناًء على دعوة     و .)٢٣(واإلجراءات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة    
__________ 

 .١٩، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )١٨(
)١٩( FCCC/SBI/2013/20 ٥١، الفقرة. 
)٢٠( FCCC/SBI/2013/20 ٥٢، الفقرة. 
 .سُتتاح معلومات مفصلة عن هذا النشاط على موقع االتفاقية اإلطارية الشبكي )٢١(
 .FCCC/SBI/2013/INF.12/Rev.2: ثيقة أخرى هيُتعرض على اهليئة الفرعية و )٢٢(
 .، املرفق١-م أإ/٦، املرفق؛ واملقرر ١-م أإ/٥، املرفق الثاين؛ واملقرر ١-م أإ/٤، املرفق؛ واملقرر ١-م أإ/٣املقرر  ) ٢٣(
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املناقشات اليت جرت خـالل     ، باالستناد إىل     أعّدت األمانة  ،)٢٤(تاسعةاألطراف يف دورته ال   
الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية، ورقة تقنية حول املسائل املتعلقة مبا ميكن إدخاله من              

ة، مبا يف ذلك آثارها، كي تنظر فيها اهليئـة   تغيريات على طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيف      
  .الفرعية يف دورهتا األربعني

، ميكـن   )٢٥(اجتماع األطراف يف دورته التاسـعة     /وبناًء على دعوة مؤمتر األطراف      -٢٢
 دخاهلـا ا بشأن التغيريات املقترح إ     أن تقدم آراءه    مراقب ةملنظمات املعتمدة بصف  ألطراف وا ل

 مع مراعاة اآلثار املفصلة يف الورقـة التقنيـة          ،)٢٦(فةنمية النظي ئق وإجراءات آلية الت   على طرا 
  . أعاله٢١املشار إليها يف الفقرة 

على مواصلة عملها بشأن هـذه      يف دورهتا التاسعة والثالثني     واتفقت اهليئة الفرعية      -٢٣
 طرائق  من التغيريات املقترح إدخاهلا على    موحدة  ، مبراعاة قائمة    )٢٧(املسألة يف دورهتا األربعني   

  .)٢٨(وإجراءات آلية التنمية النظيفة
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثيقة اليت أُعدت            : اإلجراء  -٢٤

للدورة، وإكمال عملها بشأن هذه املسألة، وإعداد مشروع مقرر كي ينظـر فيـه مـؤمتر                
  .اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته العاشرة/األطراف

FCCC/TP/2014/1  Possible changes to the modalities and procedures for the clean 
development mechanism. Technical paper 

 </www.unfccc.int/1673> ،<http://cdm.unfccc.int>  معلومات إضافية

  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  )ب(  
اجتماع األطراف يف دورته األوىل املبادئ      /ر األطراف اعتمد مؤمت : معلومات أساسية   -٢٥

ووفقـاً  . )٢٩()التنفيـذ املـشترك   ( من بروتوكول كيوتـو      ٦التوجيهية املتعلقة بتنفيذ املادة     
املبادئ هذه   استعراض   ، يف دورهتا التاسعة والثالثني،    بدأت اهليئة الفرعية  ،  ٨-م أإ /٦ للمقرر

__________ 

 .١، الفقرة ٩-م أإ/٤املقرر  )٢٤(

 .٢، الفقرة ٩-م أإ/٤املقرر  )٢٥(

 . أعاله١٢انظر احلاشية  )٢٦(

)٢٧( FCCC/SBI/2013/20 ٦٦، الفقرة. 

ترد هذه القائمة يف مذكرة أعدها وأشرف عليها الرئيسان املعنيان هبذا البند الفرعي من جدول األعمال يف                  )٢٨(
، حتـت   <http://unfccc.int/7871.php>: متاحة على العنوان التايل   . الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية    

 .من جدول األعمال) أ(٧البند الفرعي 

 .١-م أإ/٩املقرر  )٢٩(



FCCC/SBI/2014/1 

GE.14-60400 10 

، على أسـاس    )٣٠(يف دورهتا األربعني  ه املسألة    هذ  يف هانظر، واتفقت على مواصلة     التوجيهية
  .)٣١( ملشاوراتا قترح من رئيسْياملنص المشروع 

، ّمجعـت   )٣٢(يف دورته الثامنـة   اجتماع األطراف   /طلب مؤمتر األطراف  بناًء على   و  -٢٦
 عن التغيريات اليت ميكن إدخاهلا على املبادئ التوجيهية للتنفيـذ املـشترك،             )٣٣(تقريراًاألمانة  

 ني املقدمنيها السنوييالقاً من توصيات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك الواردة يف تقرير  انط
قدمـة مـن    الثامنة، ومن اآلراء امل   السابعة و ه  ياجتماع األطراف يف دورت   /إىل مؤمتر األطراف  

ومن اخلربة الـيت    اجتماع األطراف يف دورتيه السابعة والثامنة،       /األطراف إىل مؤمتر األطراف   
كتسبتها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك واجلهات صاحبة املصلحة يف إعمـال التنفيـذ              ا

  .املشترك
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إكمال استعراض املبـادئ التوجيهيـة للتنفيـذ            : اإلجراء  -٢٧

اجتماع األطراف ويعتمـده يف     /املشترك وإعداد مشروع مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف        
  .شرةدورته العا

 <www.unfccc.int/1673>  معلومات إضافية

  التآزر يف عمليات االعتماد مبوجب آليات بروتوكول كيوتو  )ج(  
اجتماع األطـراف يف دورتـه      /مؤمتر األطراف طلب  بناًء على   : معلومات أساسية   -٢٨

 نظـام االعتمـاد   بـشأن   توصـيات  جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك     ، سُتعد )٣٤(التاسعة
مـن  ) ب(١٥مع نظام آلية التنمية النظيفة مبراعاة الفقرة        واملتوائم   للتنفيذ املشترك    املخصص

  .هتا األربعني يف دورتنظر فيها اهليئة الفرعية لكي ٨-م أإ/٦املقرر 
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف توصيات جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ             : اإلجراء  -٢٩

اجتمـاع األطـراف يف دورتـه       /ر فيها مؤمتر األطراف   املشترك وإعداد استنتاجات كي ينظ    
  .العاشرة

FCCC/SBI/2014/5             توصية جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بشأن نظام االعتماد املخـصص
مذكرة مقدمـة مـن     .  مع نظام آلية التنمية النظيفة     واملتوائمللتنفيذ املشترك   

  األمانة
 <www.unfccc.int/1673>  معلومات إضافية

__________ 

)٣٠( FCCC/SBI/2013/20 ٧٢، الفقرة. 
مـن  ) ب(٧، حتت البند الفرعـي  <http://unfccc.int/7871.php>: مشروع النص متاح على العنوان التايل  )٣١(

 .جدول األعمال
 .١٣، الفقرة ٨-م أإ/٦املقرر  )٣٢(
)٣٣( FCCC/SBI/2013/INF.3. 
 .٥، الفقرة ٩-م أإ/٥املقرر  )٣٤(
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طرائق اإلسراع بتواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطار التنفيذ املشترك ونقل              )د(  
  حيازهتا واحتيازها

 لطـرف مـدرج يف      ،)٣٥(ال جيوز وفق املبادئ التوجيهية احلالية     : معلومات أساسية   -٣٠
املرفق األول لديه التزامات مقيدة يف املرفق باء من بروتوكول كيوتو أن يـصدر وحـدات                

النبعاثات وينقل حيازهتا وحيتازها إال بعد حساب الكمية املسندة إليه وتـسجيلها،            خفض ا 
 وبنـاًء علـى طلـب مـؤمتر         .وإصدار وحدات الكمية املسندة إليه ووحـدات اإلزالـة        

، يف دورهتـا التاسـعة      اهليئة الفرعية ، بدأت   )٣٦(اجتماع األطراف يف دورته الثامنة    /األطراف
 هتاونقل حياز وحدات خفض االنبعاثات    تواصل إصدار   إلسراع ب  ا نظر يف طرائق  ال والثالثني،
واتفقت اهليئة الفرعية،   .  من بروتوكول كيوتو لفترة االلتزام الثانية      ٦ يف إطار املادة     هاواحتياز

، )٣٧(يف دورهتا التاسعة والثالثني، على مواصلة عملها بشأن هذه املسألة يف دورهتا األربعـني             
  .)٣٨(ي اقترحه رؤساء املشاورات غري الرمسية ذات الصلة على مشروع النص الذبناًء
، مبا يف ذلك كيفيـة      املسألةالنظر يف هذه    إكمال  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل     : اإلجراء  -٣١

 كمية مسندة مقررة لفترة     غيابإصدار وحدات خفض االنبعاثات يف فترة االلتزام الثانية يف          
 مـؤمتر    بشأن هـذه املـسألة كـي ينظـر فيـه           والتوصية مبشروع مقرر   ،االلتزام الثانية 

  . ويعتمده يف دورته العاشرةاجتماع األطراف/األطراف

 <www.unfccc.int/1673>  معلومات إضافية

اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي آللية التنمية    )ه(  
  النظيفة
 )٣٩(اجتماع األطراف يف دورته الـسادسة     /افطلب مؤمتر األطر  : معلومات أساسية   -٣٢

إىل اهليئة الفرعية أن تقدم إليه توصيات كي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته الـسابعة بـشأن                 
اجتماع األطراف تتيح الطعـن     /إجراءات وآليات وترتيبات مؤسسية يف إطار مؤمتر األطراف       

تأخذ يف اعتبارها توصيات اجمللـس      يف قرارات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، على أن          
  .التنفيذي الواردة يف املرفق الثاين لتقريره السنوي

 على أن تواصل نظرها يف هـذه  ، يف دورهتا السابعة والثالثني،    واتفقت اهليئة الفرعية    -٣٣
يف الدورة  و. FCCC/SBI/2012/33/Add.1 املسألة على أساس مشروع النص الوارد يف الوثيقة       

__________ 

 .، املرفق١-م أإ/٩املقرر  )٣٥(
 .١٦، الفقرة ٨-م أإ/١املقرر  )٣٦(
)٣٧( FCCC/SBI/2013/20 ٧٦، الفقرة. 
مـن  ) ج(٧، حتت البند الفرعـي      <http://unfccc.int/7871.php>: مشروع النص متاح على العنوان التايل      )٣٨(

 .جدول األعمال
 .١٨، الفقرة ٦-م أإ/٣املقرر  )٣٩(
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هيئة أُرجئ النظر يف هذا البند الفرعي إىل الدورة األربعني لل         الثني للهيئة الفرعية،    التاسعة والث 
  .)٤٠(الفرعية، باقتراح من الرئيس

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إكمال نظرها يف هذه املسألة وإعداد مـشروع            : اإلجراء  -٣٤
  .عاشرةاجتماع األطراف ويعتمده يف دورته ال/مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف

 </http://cdm.unfccc.int>  معلومات إضافية

  سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتواملسائل املتعلقة ب  )و(  
 بـالتقرير   ، يف دورهتا السابعة والـثالثني     ، الفرعية علماً  يئةأحاطت اهل : معلومات أساسية   -٣٥

 ،)٤١(٢٠١٢  لعـام وتوكول كيوتوسجل املعامالت الدويل مبوجب بر بإدارة   للجهة املكلفة السنوي  
) ج(و) ب(٥٨تني  واتفقت على أن تواصل نظرها يف التوصيات الواردة يف الفقرتني الفـرعي           

سيقدم كل من    ، يف دورهتا التاسعة والثالثني،     اهليئة الفرعية   وبناًء على طلب   .من ذلك التقرير  
تدى مـديري    يف إطار من   ،فريق العامل املعين بأمن السجالت    سجل وال اجلهة املكلفة بإدارة ال   

خارطة طريق لتنفيذ أمن املعلومات يف ُنظم السجالت، كي تنظر          خيارات و  ُنظم السجالت، 
  .)٤٢(يئة الفرعية يف دورهتا األربعنيفيها اهل
 يف املعلومات الواردة يف الوثيقة اليت أُعدت        نظرالُتدعى اهليئة الفرعية إىل     س: اإلجراء  -٣٦

اختـاذ أي إجـراء   بغية  أعاله، ٣٥ملسائل املشار إليها يف الفقرة  يف اللدورة، وإكمال نظرها  
  .، حسب االقتضاءإضايف

FCCC/SBI/2014/INF.6  Options for, and road map to, information security implementation 
in the registry system. Note by the administrator of the 
international transaction log 

 <www.unfccc.int/4065>  علومات إضافيةم

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  -٧  
 بربنامج عمل   ، يف دورهتا التاسعة والثالثني،    رحبت اهليئة الفرعية  : معلومات أساسية   -٣٧

 أنشطة التوعية   ، الذي يتضمن  )٤٣(٢٠١٤-٢٠١٣للفترة  املعين بأقل البلدان منواً     فريق اخلرباء   
وشجعت اهليئة الفرعيـة    .  التدريبية اإلقليمية املتعلقة خبطط التكيف الوطنية      وحلقات العمل 

  .)٤٤(نامج عمله مبراعاة توافر املواردفريق اخلرباء على التزام املرونة يف تنفيذ بر
__________ 

)٤٠( FCCC/SBI/2013/20 ٨١، الفقرة. 
)٤١( FCCC/KP/CMP/2012/8. 
)٤٢( FCCC/SBI/2013/20 ٨٣، الفقرة. 
)٤٣( FCCC/SBI/2013/8املرفق الثاين ،. 
)٤٤( FCCC/SBI/2013/20 ٩٧، الفقرة. 
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 السالم، جبمهوريـة ترتانيـا       اجتماعه اخلامس والعشرين يف دار     وعقد فريق اخلرباء    -٣٨
  .ربايرف/ شباط٢٨ و٢٧املتحدة، يومي 

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف التقرير الذي أُعد للدورة بغية اختاذ مـا              : اإلجراء  -٣٩
   .يقتضيه احلال من إجراءات

FCCC/SBI/2014/4            ًتقرير عن االجتماع اخلامس والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا .
  مذكرة مقدمة من األمانة

 <www.unfccc.int/7504> ،<www.unfccc.int/7568>  معلومات إضافية

  خطط التكيف الوطنية  -٨  
باملبـادئ  رحب مؤمتر األطراف، يف دورته التاسـعة عـشرة،          : معلومات أساسية   -٤٠

، ، اليت ستساعد البلدان األطراف األقل منـواً       نية لعملية خطط التكيف الوطنية    التوجيهية التق 
بإنشاء برنامج الدعم العاملي خلطط     ورحب أيضاً   .  أيضاً ميكن أن تستخدمها أطراف أخرى    و

  .)٤٦(إىل البلدان األطراف األقل منواً من أجل تيسري تقدمي الدعم التقين )٤٥(ةوطنيالتكيف ال
نظمـات   مل ، ميكن )٤٧(وبناًء على دعوة من مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة           -٤١

ت املعنية، وكذلك الوكاالت الثنائية     األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة وغريها من املنظما      
بـرامج  أو تعزيز   إنشاء  معلومات عن الطريقة اليت تتبعها يف        )٤٨( أن تقدم  واملتعددة األطراف 

اليت ليست من أقل البلـدان      يف البلدان األطراف النامية     لدعم عملية خطط التكيف الوطنية      
عن خرباهتا املكتسبة من     معلومات   أيضاً )٤٩(وميكن لألطراف واملنظمات املعنية أن تقدم     . منواً

، فضالً عـن أي معلومـات       ة لصياغة خطط التكيف الوطنية    تطبيق املبادئ التوجيهية األولي   
هتـا   يف دورتنظر فيهـا اهليئـة الفرعيـة    أخرى متصلة بصياغة هذه اخلطط وتنفيذها، لكي        

  .)٥٠(األربعني
 إىل أنه بات بإمكان البلـدان       ، يف دورهتا التاسعة والثالثني،    ارت اهليئة الفرعية  وأش  -٤٢

الصندوق اخلاص  ومن  احلصول على املوارد من صندوق أقل البلدان منواً         قل منواً   األطراف األ 

__________ 

 .ينفذه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة بشراكة مع منظمات ووكاالت أخرى )٤٥(
 .٣ و٢، الفقرتان ١٩-م أ/١٨املقرر  )٤٦(
 .٥، الفقرة ١٩-م أ/١٨املقرر  )٤٧(
 . أعاله١٢انظر احلاشية  )٤٨(
 . أعاله١٢انظر احلاشية  )٤٩(

 .٦، الفقرة ١٩-م أ/١٨رر املق )٥٠(
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ائق مرفق البيئة العامليـة     بتغري املناخ من أجل دعم عملية خطط التكيُّف الوطنية من خالل طر           
  .)٥١(ةالقائم
لصياغة خطـة   األولية   املبادئ التوجيهية    سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف     : اإلجراء  -٤٣

 للدورة من أجل إعداد توصيات ينظر فيها مـؤمتر          ويف الوثيقتني اللتني أُعدتا   التكيُّف الوطنية   
  .عشرينف ويعتمدها يف دورته الاألطرا

FCCC/SBI/2014/4             تقرير عن االجتماع اخلامس والعشرين لفريق اخلرباء املعـين بأقـل
  رة مقدمة من األمانةمذك. البلدان منواً

FCCC/SBI/2014/MISC.1 Experience with the application of the initial guidelines for the 
formulation of the national adaptation plans. Submissions from 
Parties and relevant organizations 

 <www.unfccc.int/7500> ،<unfccc.int/7279>  معلومات إضافية

  آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ  -٩  
  :أنشأ مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة ما يلي: معلومات أساسية  -٤٤

ـ  ، وقرر أن    )٥٢(آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار       )أ(   دور تضطلع ب
التصدي للخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة لـتغري املنـاخ   تعزيز تنفيذ ُنُهج ترمي إىل   

 وذلك باالضطالع جبملة مهـام       على حنوٍ شامل ومتكامل ومتسق     ١٨-م أ /٣عمالً باملقرر   
  ؛)٥٣(١٩-م أ/٢ من املقرر ٥ها املهام املبينة يف الفقرة من

مهـام  لتنفيـذ   قدمي اإلرشادات الالزمة    جلنة تنفيذية آللية وارسو الدولية لت       )ب(  
إىل اللجنة التنفيذية أن تضع خطة عملها األولية ملدة سنتني من أجل تنفيذ             ، وطلب   )٥٤(اآللية
  .)٥٥(منهمايف الدورة احلادية واألربعني لكل اهليئتان الفرعيتان  لكي تنظر فيها ،املهامتلك 
لجنـة   تـشكيلة ال   وبناًء على طلب مؤمتر األطراف، ستنظر اهليئتان الفرعيتـان يف           -٤٥

التنفيذية واإلجراءات اخلاصة هبا وتقدما توصيات عن ذلك لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف             
تتشكل اللجنة التنفيذية مـن     وقرر مؤمتر األطراف، كتدبري مؤقت، أن       . )٥٦(دورته العشرين 

دان  جلنة التكيف، وفريق اخلرباء املعين بأقل البل       :ممثلْين اثنني عن كل واحدة من اهليئات التالية       

__________ 

)٥١( FCCC/SBI/2013/20 ١١٠ و١٠٩، الفقرتان. 
 .١، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٥٢(
 .٥، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٥٣(
 .٢، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٥٤(
 .٩، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٥٥(
 .١٠، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٥٦(
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منواً، واللجنة الدائمة املعنية بالتمويل، واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، وفريق اخلـرباء            
االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول               

  .)٥٧(لالتفاقية
 اللجنة التنفيذية وإجراءاهتا    رمبا تود اهليئتان الفرعيتان بدء نظرمها يف تشكيلة       : اإلجراء  -٤٦

بغية تقدمي توصيات يف هذا الشأن كي ينظر فيها مؤمتر األطـراف ويعتمـدها يف دورتـه                 
  .العشرين

 <www.unfccc.int/7545> ،<www.unfccc.int/6056>  معلومات إضافية

  االستعراض الثاين لصندوق التكيف  -١٠  
 ضـمان   إىل ،)٥٨(قاً الختـصاصاته  ، وف االستعراض الثاين هدف  ي: معلومات أساسية   -٤٧
 اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف ساعدة  ملو . التكيف صندوقية واستدامة وكفاية تشغيل     فعال
، وبنـاًء علـى طلـب مـؤمتر         ب يف هذا الشأن يف دورته العاشـرة       اعتماد مقرر مناس  يف  

 الثـاين   االسـتعراض اجتماع األطراف يف دورته التاسعة، ستنظر اهليئة الفرعية يف          /األطراف
اجتماع األطراف  /وبناًء على دعوة مؤمتر األطراف    . )٥٩(لصندوق التكيف يف دورهتا األربعني    

ريهـا مـن    غ، و عتمدة بصفة مراقـب   ألطراف واملنظمات امل  ، ميكن ل  )٦٠(يف دورته التاسعة  
كة يف أنـشطة     واملنظمات غري احلكوميـة املـشارِ      اجلهات املعنية  و هتمةاملنظمات الدولية امل  

 أن تقدم   دوق التكيف، مدة لدى جملس صن   الكيانات املنفذة املعتَ   ، فضالً عن  تكيفصندوق ال 
  .)٦١( بشأن استعراض صندوق التكيفآراءها
ستدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة نظرها يف االستعراض الثـاين لـصندوق      : اإلجراء  -٤٨

ماع األطراف  اجت/التكيف وتقدمي توصيات بشأن هذه املسألة كي ينظر فيها مؤمتر األطراف          
  .ويعتمدها يف دورته العاشرة

 <www.unfccc.int/3659>  معلومات إضافية

__________ 

 ٢٨ إىل   ٢٥ية اجتماعها األول يف الفترة من       من املقرر أن تعقد اللجنة التنفيذ     . ٤، الفقرة   ١٩-م أ /٢املقرر   )٥٧(
 .٢٠١٤مارس /آذار

 .، املرفق٩-م أإ/٢املقرر  )٥٨(
 .٥، الفقرة ٩-م أإ/٢املقرر  )٥٩(
 .٣ ، الفقرة٩-م أإ/٢املقرر  )٦٠(
 .أعاله ١٢انظر احلاشية  )٦١(
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  تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -١١  

التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيـا             )أ(  
  ٢٠١٣ لعام املناخ
ناًء على طلب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، أَعّد كل         ب: معلومات أساسية   -٤٩
 اً سـنوي  اًتكنولوجيا املنـاخ تقريـر    وشبكة   اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز       من

  .)٦٣( الفرعيتنيتنييئاهلينظر فيه مؤمتر األطراف من خالل  كي )٦٢(اًمشترك
ا من إهناء نظرمه  ومل تتمكن اهليئتان الفرعيتان يف الدورة التاسعة والثالثني لكل منهما             -٥٠

ويف هـذا   .  ومركز وشبكة تكنولوجيـا املنـاخ      ة التنفيذية يف التقرير السنوي املشترك للجن    
 يف دورته التاسعة عشرة،   طلب مؤمتر األطراف    السياق، ستواصل اهليئتان الفرعيتان، بناًء على       

 هبدف التوصية مبـشروع     ، التقرير السنوي املشترك يف الدورة األربعني لكل منهما        النظر يف 
  .)٦٤(مقرر هبذا الشأن كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين

 يف التقرير الـسنوي املـشترك       ستدعى اهليئتان الفرعيتان إىل إكمال نظرمها     : اإلجراء  -٥١
  .ر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين والتوصية مبشروع مقر٢٠١٣ لعام

 <www.unfccc.int/7000>  معلومات إضافية

  برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلِّق بنقل التكنولوجيا  )ب(  
يف دورهتـا الرابعـة     للتنفيـذ     اهليئـة الفرعيـة    استجابةً لدعوة : معلومات أساسية   -٥٢

م تقارير عن التقدم احملرز فيما يضطلع بـه مـن           قديئة العاملية    مرفق البي  ، ما فتئ  )٦٥(والثالثني
أنشطة مندرجة يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا، لتنظـر فيهـا       

  .، وذلك طوال مدة برنامج بوزنان االستراتيجيهتاااهليئة الفرعية يف دور
 مرفق البيئة   ، سيتشاور )٦٦(الثالثنيلتاسعة و وبناًء على دعوة اهليئة الفرعية يف دورهتا ا         -٥٣

العاملية مع اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ بشأن الدعم الـذي سـيقدمه              
تلـك  النتائج امللموسـة ل    عن   اًتقريرسيقدم   و ،شبكةالركز و امل ايقوم هب لألعمال اليت   املرفق  

  .اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعنياملشاورات إىل 

__________ 

)٦٢( FCCC/SB/2013/1. 
 .١٤٣ و١٤٢ الفقرتان، ١٧-م أ/٢املقرر  )٦٣(
)٦٤( FCCC/CP/2013/10 ،٧٥ الفقرة. 
)٦٥( FCCC/SBI/2011/7 ،١٣٧ الفقرة. 
)٦٦( FCCC/SBI/2013/20 ١٣٧، الفقرة. 
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ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف تقرير مرفق البيئـة             : اإلجراء  -٥٤
 ،شبكةالركز و املالعاملية عن التقدم احملرز يف برنامج بوزنان االستراتيجي ويف املشاورات مع            

  .كيما تقرر اإلجراءات اإلضافية الالزمة
FCCC/SBI/2014/INF.3 Report of the Global Environment Facility on the progress 

made in carrying out the Poznan strategic programme on 
technology transfer. Note by the secretariat 

 <http://www.thegef.org/gef/TT_poznan_strategic_program>  معلومات إضافية

  بناء القدرات  -١٢  

  يةبناء القدرات مبوجب االتفاق  )أ(  
، ما فتئت األمانة تقدم تقارير      )٦٧(استجابةً لدعوة مؤمتر األطراف   : معلومات أساسية   -٥٥

ودعـا مـؤمتر    . عن األنشطة الرامية إىل تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان الناميـة           سنوية  
املنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات غـري    و  األطرافاألطراف يف دورته الثامنة عشرة   

ومؤسسات القطاع اخلاص إىل أن تقدم معلومات عن األنشطة اليت اضطلعت هبا يف      احلكومية  
  .)٦٨(سياق دعمها لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية

، فحيثما مل ُيتوصل )٦٩(وعمالً مبا اتُّفق عليه يف الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية   -٥٦
 النظـر  ستواصل اهليئة الفرعية النامية مبوجب االتفاقية،   بناء قدرات البلدان  إىل استنتاج بشأن    

 يف دورهتا األربعني بناًء على نص مـشروع املقـرر الـوارد يف مرفـق الوثيقـة              املسألة يف
FCCC/SBI/2013/L.19

)٧٠(.  
االجتماع الثالث ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات خالل الدورة األربعني          وسُيعقد    -٥٧

ألطراف ، ميكن ل  )٧١(يف دورهتا التاسعة والثالثني    اهليئة الفرعية    اًء على دعوة  وبن. للهيئة الفرعية 
نظر ل، ل وجب االتفاقية ها بشأن مسائل مواضيعية حمددة متعلقة ببناء القدرات مب        ءتقدم آرا أن  

  .)٧٢(ها بشأن تنظيم االجتماعءآراكذلك أن تقدم ، وأثناء ذلك االجتماعفيها 
يف هذه املسألة والتوصية مبـشروع   إكمال نظرها فرعية إىلستدعى اهليئة ال  : اإلجراء  -٥٨

مقرر، يشمل السبل املمكنة لزيادة تعزيز تنفيذ بناء القدرات على الصعيد الوطين، كي ينظر              
__________ 

 ).ج(١، الفقرة ١٢-م أ/٤ واملقرر، )ج(٩، الفقرة ٧-م أ/٢املقرر  )٦٧(
 .٧٦و) أ(٧٥، الفقرتان ١٨-م أ/١املقرر  )٦٨(
)٦٩( FCCC/SBI/2013/20 ١٤٢، الفقرة. 
 .FCCC/SBI/2013/12:  هيأخرىُتعرض على اهليئة الفرعية وثيقة  )٧٠(
)٧١( FCCC/SBI/2013/20 ١٤٣، الفقرة. 
 . أعاله١٢انظر احلاشية  )٧٢(
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 وُتدعى األطراف واملنظمات املهتمـة إىل أن        .ينألطراف ويعتمده يف دورته العشر    فيه مؤمتر ا  
  .بان وتسهم فيه بنشاطتشارك يف االجتماع الثالث ملنتدى دير

FCCC/SBI/2014/7               تقرير توليفي عن أنشطة بناء القدرات اليت تضطلع هبا اهليئـات املنـشأة
  مذكرة مقدمة من األمانة. مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا

FCCC/SBI/2014/2          مذكرة . تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية
  مة من األمانةمقد

FCCC/SBI/2014/2/Add.1          إضافة. تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية .
أنشطة بناء القدرات اليت تضطلع هبـا منظمـات األمـم املتحـدة             

  ومؤسسات أخرى
FCCC/SBI/2014/MISC.2 Views on specific issues to be considered at the 3rd meeting of 

the Durban Forum and on the potential enhancement of its 
organization, and information on activities undertaken to 
implement the framework for capacity-building in developing 
countries. Submissions from Parties 

 <www.unfccc.int/1033> ،<www.unfccc.int/7060>  معلومات إضافية

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  )ب(  
اجتماع األطراف يف دورته الثانيـة،      /بناًء على دعوة مؤمتر األطراف    : معلومات أساسية   -٥٩

. ١-م أإ /٢٩ املقـرر لتنفيذ  معلومات عن األنشطة اليت قامت هبا       سنوياً  تقدم  أن  ألطراف  ميكن ل 
إىل تقـدمي   أيـضاً   القطاع اخلاص   مؤسسات   و اف والثنائية عددة األطر ُتدعى الوكاالت املت  و

. بناء القدرات يف البلدان النامية، يف سياق بروتوكول كيوتـو         إطار  تنفيذ  ل هاتقارير عن دعم  
األمانة تقريراً  ، أعّدت   )٧٣(اجتماع األطراف يف دورته الثانية    /واستجابةً لطلب مؤمتر األطراف   

 بأنـشطة اجمللـس     تـصلة  واملعلومات امل  شار إليها أعاله  ملتوليفياً باالعتماد على املعلومات ا    
التنفيذي آللية التنمية النظيفة فيما يتعلق بالتوزيع اإلقليمي ألنشطة مـشاريع آليـة التنميـة               

  .النظيفة وما يتصل هبا من بناء القدرات
 مل ُيتوصل ، فحيثما)٧٤(وعمالً مبا اتُّفق عليه يف الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية   -٦٠

ستواصـل اهليئـة    ،  بروتوكول كيوتو درات البلدان النامية مبوجب     بناء ق إىل استنتاج بشأن    
 يف دورهتا األربعني بناًء على نص مشروع املقرر الـوارد يف مرفـق               املسألة  النظر يف  الفرعية
FCCC/SBI/2013/L.18/Rev.1الوثيقة 

)٧٥(.  

__________ 

 .١ الفقرة، ٢-م أإ/٦املقرر  )٧٣(
)٧٤( FCCC/SBI/2013/20 ١٤٦، الفقرة. 
 .FCCC/SBI/2013/12:  أخرى هيوثيقةُتعرض على اهليئة الفرعية  )٧٥(
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شأن بناء القدرات خالل الدورة األربعني      االجتماع الثالث ملنتدى ديربان ب    وسُيعقد    -٦١
ألطراف ، ميكن ل  )٧٦(يف دورهتا التاسعة والثالثني    اهليئة الفرعية    وبناًء على دعوة  . للهيئة الفرعية 

بروتوكـول  وجـب   ها بشأن مسائل مواضيعية حمددة متعلقة ببناء القدرات مب        ءتقدم آرا أن  
  .)٧٧(ها بشأن تنظيم االجتماعءآرالك كذأن تقدم ، وأثناء ذلك االجتماعنظر فيها ل، لكيوتو
 والتوصـية   )٧٨(يف هـذه املـسألة     إكمال نظرها    ستدعى اهليئة الفرعية إىل   : اإلجراء  -٦٢

 .ةشـر ا ويعتمده يف دورته الع    اجتماع األطراف /ألطرافمبشروع مقرر كي ينظر فيه مؤمتر ا      
نتدى ديربان وتسهم وُتدعى األطراف واملنظمات املهتمة إىل أن تشارك يف االجتماع الثالث مل        

  .فيه بنشاط

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعتـرف مـؤمتر األطـراف               -١٣  
  بظروفها اخلاصة

 ،)٧٩(طلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنـة عـشرة        استجابةً ل : معلومات أساسية   -٦٣
رفق األول اليت اعترف     حتدد ما هو متاح لألطراف املدرجة يف امل        )٨٠( األمانة ورقة تقنية   أعّدت

 على األقل من دعـم      ٢٠٢٠مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصة من فُرص لالستفادة حىت عام          
اهليئات واملؤسسات ذات الصلة لتعزيز التخفيف والتكيف والتكنولوجيا وبنـاء القـدرات            

ـ         . واحلصول على التمويل   ر يف  وشرعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا التاسعة والثالثني، يف النظ
هذه املسألة ولكنها مل تفرغ من ذلك بعد، فاتفقت على مواصلة نظرها فيها خالل دورهتـا                

  .)٨١(األربعني
مـشروع  إعداد   نظرها يف هذه املسألة و     كمالسُتدعى اهليئة الفرعية إىل إ    : اإلجراء  -٦٤

  .عشرينويعتمده يف دورته ال مؤمتر األطرافكي ينظر فيه مقرر 

  اقية من االتف٦املادة   -١٤  
ـ  أثناء    من االتفاقية  ٦بشأن املادة    الثاين   سُيجرى احلوار : معلومات أساسية   -٦٥  ةدورال

، وسريكز على التوعية العامة واملشاركة العامة وحصول الناس علـى           لهيئة الفرعية  ل األربعني
وخلصت اهليئة الفرعية يف دورهتـا التاسـعة         .املعلومات والتعاون الدويل على هذه املسائل     

__________ 

)٧٦( FCCC/SBI/2013/20 ١٤٧، الفقرة. 
 .أعاله ١٢انظر احلاشية  )٧٧(
 ).أ(١٢ملدرجة يف إطار البند الفرعي سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق واملعلومات اإلضافية ا )٧٨(
 .٩٥، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٧٩(
)٨٠( FCCC/TP/2013/3. 
)٨١( FCCC/SBI/2013/20 ١٧٦و ١٧٥، الفقرتان. 
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 من االتفاقيـة    ٦إىل أهنا ستنظر يف مسألة االجتماعات الالحقة للحوار بشأن املادة           الثني  والث
  .)٨٢( األربعنيرهتاأثناء دوهبدف االتفاق على هذا املوضوع 

واستجابةً لطلب اهليئة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني، أعّدت األمانة تقريراً عن              -٦٦
 من االتفاقية، كي    ٦مشاركة اجلهات املعنية يف تنفيذ املادة       املمارسات السليمة املستمدة من     

وسُتستخدم تلك الوثيقة كذلك وثيقة معلومـات       . تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعني      
  .)٨٣( من االتفاقية٦أساسية للحوار الثاين بشأن املادة 

ردة يف الوثيقة اليت أُعدت     سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الوا       : اإلجراء  -٦٧
وُتدعى األطراف واملنظمات املهتمـة، وكـذلك       . رة، واالتفاق على أي إجراء إضايف     للدو

 من االتفاقيـة وتـسهم فيـه        ٦وسائط اإلعالم، إىل أن تشارك يف احلوار الثاين بشأن املادة           
  .بنشاط

FCCC/SBI/2014/3         هات املعنية يف تنفيـذ     تقرير عن املمارسات اجليدة املستمدة من مشاركة اجل
  مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية٦املادة 

 <www.unfccc.int/2529>  معلومات إضافية

  التصديتأثري تنفيذ تدابري   -١٥  

  املنتدى وبرنامج العمل  )أ(  
 ورته السابعة عشرة، برنامج عمـل      مؤمتر األطراف، يف د    ستهلا: معلومات أساسية   -٦٨

 وأنشأ منتدى من أجل تنفيذ      .)٨٤(لتصدي يف إطار اهليئتني الفرعيتني    تدابري ا بشأن تأثري تنفيذ    
منرب يسمح لألطراف بتبادل املعلومات والتجارب ودراسات احلاالت        إتاحة  برنامج العمل و  

  .)٨٥(اإلفرادية وأفضل املمارسات واآلراء
أثناء ،  على النظر واتفقت اهليئتان الفرعيتان يف الدورة السابعة والثالثني لكل منهما            -٦٩

 يف مجيع العروض والبيانات     هما،استعراض عمل املنتدى يف الدورة التاسعة والثالثني لكل من        
 مـن   ، املتعلقة باجتماعات املنتدى   )٨٦(اليت قدمتها األطراف واملنظمات واخلرباء ويف التقارير      

  .)٨٧(أجل تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة
__________ 

)٨٢( FCCC/SBI/2013/20 ١٩٨، الفقرة. 
)٨٣( FCCC/SBI/2013/20 ٢٠٠، الفقرة)ب.( 
 .١ الفقرة، ١٧-م أ/٨املقرر  )٨٤(
 .٣ الفقرة، ١٧-م أ/٨املقرر  )٨٥(
 FCCC/SB/2013/INF.4 و FCCC/SB/2013/INF.3 و FCCC/SB/2013/INF.2:  التالية الوثائقترد التقارير يف     ) ٨٦(

 .FCCC/SB/2013/INF.11 وFCCC/SB/2013/INF.10 وFCCC/SB/2013/INF.9 وFCCC/SB/2013/INF.8و
)٨٧( FCCC/SBI/2012/33 و١٠٦، الفقرة ،FCCC/SBSTA/2012/5 ٦٠، الفقرة. 
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يتسن للهيئتني الفرعيتني، يف الدورة التاسعة والثالثني لكل منهما، إكمال نظرمها       ومل    -٧٠
يف استعراض عمل املنتدى، وقدمتا مقترحات األطراف كي ينظر فيها مـؤمتر األطـراف يف             

، )٨٨(وملا مل يتوصل مؤمتر األطراف إىل أي اتفاق بشأن هذا املوضـوع        . دورته التاسعة عشرة  
 الفرعيتني مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي أثناء الدورة األربعني لكل            فقد طلب إىل اهليئتني   

  .منهما
سُتدعى اهليئتان الفرعيتان إىل إكمال نظرمها يف املسائل املـشار إليهـا يف             : اإلجراء  -٧١

 أعاله، بغية تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته العشرين بشأن استعراض             ٦٩الفقرة  
  .تتناول أيضاً احلاجة إىل استمرارهعمل املنتدى، 

FCCC/SB/2014/INF.1  Report on the in-forum workshop on area (b) of the work 
programme on the impact of the implementation of response 
measures. Note by the Chairs of the subsidiary bodies 

 <www.unfccc.int/4908>  معلومات إضافية

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   )ب(  
على أن  ة والثالثني   عساتيف دورهتا ال  للتنفيذ  اتفقت اهليئة الفرعية    : معلومات أساسية   -٧٢

ـ  بني جدول أعمال كـل مـن       املشترك    الفرعي  بالبند ه املسألة مقترنة  تنظر يف هذ    تني اهليئ
 وذلك يف إطار منتدى مـشترك بـني اهليئـتني         " وبرنامج العمل املنتدى  " املعنون   تنيالفرعي

على أن تواصل مشاوراهتا يف دورهتا التاسعة والثالثني واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ   . الفرعيتني
  .)٨٩(بشأن كيفية تناول هذه املسألةيف دورهتا األربعني 

  .ول هذه املسألةستدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على كيفية تنا: اإلجراء  -٧٣

  ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )ج(  
 على أن تنظر يف     التاسعة والثالثني ا  اتفقت اهليئة الفرعية يف دورهت    : معلومات أساسية   -٧٤
 املعنون  تني الفرعي تني اهليئ بني جدول أعمال كل من     املشترك    الفرعي  بالبند مقترنة ه املسألة هذ
واتفقت اهليئة  .  الفرعيتني  وذلك يف إطار منتدى مشترك بني اهليئتني       "وبرنامج العمل املنتدى  "

يف دورهتـا األربعـني     على أن تواصل مشاوراهتا     يف دورهتا التاسعة والثالثني     الفرعية للتنفيذ   
  .)٩٠(بشأن كيفية تناول هذه املسألة

  .لفرعية إىل االتفاق على كيفية تناول هذه املسألةاستدعى اهليئة : اإلجراء  -٧٥

__________ 

)٨٨( FCCC/CP/2013/10 ٥٧ و٤٩، الفقرتان. 
)٨٩( FCCC/SBI/2013/20 ١٥٤، الفقرة. 
)٩٠( FCCC/SBI/2013/20 ،١٥٦ الفقرة. 
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  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٦  
،  مؤمتر األطراف يف دورته الثامنـة عـشرة        بناًء على دعوة من   : معلومات أساسية   -٧٦

 سـتعراض يساعد مؤمتر األطراف يف إجراء ا      ل اً فريق اتصال مشترك   أنشأت اهليئتان الفرعيتان  
مؤمتر األطراف بني األطراف واخلرباء أقامه     حوار خرباء منظم  ، يدعمه   ٢٠١٥-٢٠١٣ الفترة

  .)٩١(الستعراضذا ا العلمية هلالرتاهةضمان ل
ببـدء   )٩٢(ورحبت اهليئتان الفرعيتان يف الدورة التاسعة والـثالثني لكـل منـهما             -٧٧

دعتا األطراف  و،  )٩٣(حوار اخلرباء املنظم  االجتماعني األول والثاين إلجراء     االستعراض وتنظيم   
  :إىل تقدمي آرائها بشأن ما يلي

مال املقبلة حلوار اخلرباء املنظم، مبا يف ذلك مواصلة استخدام خمتلـف            األع  )أ(  
  ؛)٩٤(مصادر املعلومات

ُسُبل إثراء أعمال الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز             )ب(  
  .)٩٥(بنتائج االستعراض) فريق منهاج ديربان(

را حوار اخلرباء املنظم االجتماع     ، سينظم ميس  )٩٦(وبناًء على طلب اهليئتني الفرعيتني      -٧٨
 لكل من اهليئتني الفرعيتني ملواصـلة       )٩٧(الثالث إلجراء احلوار مبوازاة انعقاد الدورة األربعني      

 استناداً إىل مسامهات    )٩٨(ه حنو حتقيق  التقدم و مدى مالءمة اهلدف العاملي الطويل األجل     تقييم  
م اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري     يف تقرير التقيي  الفريقني العاملني الثاين والثالث     

، وآراء  ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٦١وإسهامات أخرى على النحو الوارد يف الفقرة         ،)٩٩(املناخ
  .)١٠٠( أعاله٧٧األطراف املشار إليها يف الفقرة 

__________ 

 .٨٦ و٨٥ و٨٠، الفقرات ١٨-م أ/١املقرر  )٩١(
)٩٢( FCCC/SBI/2013/20 ١٦٣ و١٦٢، الفقرتان. 
ميكن االطالع على املعلومات املتعلقة باالجتماع الثاين إلجراء حوار اخلرباء املنظم، مبا يف ذلـك جـدول                  )٩٣(

 .<www.unfccc.int/7521>: ى العنوان التايلاألعمال والعروض والتقرير املوجز عل
)٩٤( FCCC/SBI/2013/20   اخلاصـة باالسـتعراض، انظـر       لالطالع على مصادر املعلومـات    . ١٦٩، الفقرة 

 .١٦١، الفقرة ١٧-م أ/٢ املقرر
)٩٥( FCCC/SBI/2013/20   ديربان باستنتاجات اهليئـتني الفـرعيتني يف الـدورة          منهاجرحب فريق   . ١٧٠، الفقرة 

 ).٣١، الفقرة FCCC/ADP/2013/3 (٢٠١٥-٢٠١٣الثني لكل منهما بشأن استعراض الفترة التاسعة والث
)٩٦( FCCC/SBI/2013/20 ١٣٣، الفقرة. 
يرجى االطالع على الربنامج اليومي ملعرفة اجلدول الزمين احملدث واحلصول على مزيد من املعلومات عـن                 )٩٧(

 .هذا االجتماع
 .٧٩ الفقرة، ١٨-م أ/١املقرر  )٩٨(
أثريات والتكيف والقابلية    بشأن الت  - مسامهات الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم اخلامس          ُيتوقع أن تتاح   )٩٩(

ويتوقع أن تتاح مسامهات الفريق العامل الثالـث يف تقريـر التقيـيم      . ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٩ يف   - للتأثر
 .٢٠١٤أبريل / نيسان١١ يف - بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ -اخلامس 

)١٠٠( FCCC/SBI/2013/20 ١٦٨، الفقرة. 
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أي خطـوات   سُتدعى اهليئتان الفرعيتان إىل النظر يف هذه املسألة واختـاذ           : اإلجراء  -٧٩
ممكنة تشمل تقدمي مزيد من اإلرشادات إىل حوار اخلرباء املـنظم، وجتـسيد نتـائج               ى  أخر

  .، حسب االقتضاء)١٠٢(، وإثراء عمل فريق منهاج ديربان)١٠١(االستعراض
FCCC/SB/2014/MISC.1  Views on the future work of the structured expert dialogue, 

including the further use of different sources of information. 
Submissions from Parties 

FCCC/SB/2014/MISC.2 Views on how the outcomes of the 2013–2015 review will inform 
the work of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform 
for Enhanced Action. Submissions from Parties 

 <www.unfccc.int/6998> ،<www.unfccc.int/7521>  معلومات إضافية

  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  -١٧  
ة عشرة، بتقـدير عـرض      تاسع، يف دورته ال   قبل مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٨٠

 ملـؤمتر   عاشـرة  ملـؤمتر األطـراف والـدورة ال       ين استضافة الدورة العـشر    ريوحكومة ب 
 إىل  ديسمرب/كانون األول  ١و، يف الفترة من االثنني      ري، ب ليمايف  اجتماع األطراف   /األطراف
 ومن املتوقع أن ُيربم اتفاق البلـد املـضيف          .)١٠٣(٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ١٢اجلمعة  

 FCCC/SBI/2014/6وترد يف الوثيقة    . هليئتني الفرعيتني حبلول هناية الدورة األربعني لكل من ا      
ـ    ؤمتر األطراف و  الدورة العشرين مل  ل  املعلومات املتعلقة بتنظيم أعما    ؤمتر الدورة العاشـرة مل

فضالً عن املعلومات اليت تساعد يف التخطيط لفترات الدورات         اجتماع األطراف،   /األطراف
وملا مل يتسن للهيئة الفرعية للتنفيذ االتفاق يف دورهتا         . املقبلة ولتنظيم العملية احلكومية الدولية    

ار جدول أعماهلا، فُيقترح أن ُينظر أثناء هذه الدورة يف املسائل اليت            الثامنة والثالثني على إقر   
كان من املقرر حبثها يف إطار هذا البند، مبا يف ذلك املعلومات املـستكملة املطلوبـة عـن                  

  .)١٠٥(،)١٠٤(مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب

دة يف الوثيقة اليت أُعدت     سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الوار       : اإلجراء  -٨١
مانة بشأن  تقدمي مزيد من التوجيه إىل احلكومة املضيفة واألطراف واأل        ال سيما إىل    وللدورة،  

  .اجتماع األطراف/ ملؤمتر األطرافعاشرة ملؤمتر األطراف والدورة الينتنظيم الدورة العشر

FCCC/SBI/2014/6    األمانة رة مقدمة منمذك. ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  

__________ 

 .١٦٤، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )١٠١(
 .٦ الفقرة، ١٧-م أ/١املقرر  )١٠٢(
 .١٩-م أ/٢٨املقرر  )١٠٣(
)١٠٤( FCCC/SBI/2012/15 ،٢٤٢ الفقرة. 
 .FCCC/SBI/2013/4ترد معلومات إضافية يف الوثيقة  )١٠٥(
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  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨  

  املسائل املالية  )أ(  
عمالً باإلجراءات املالية اليت ُتلزم األمينة التنفيذيـة بـأن ُتعلـم            : معلومات أساسية   -٨٢

 تقرير عن حالـة مـا قدمتـه    عرضُيساألطراف حبالة مسامهاهتا مرتني يف السنة على األقل،  
 إىل الصندوق االستئماين للميزانية ٢٠١٤مايو / أيار١٥ن مسامهات إرشادية حىت األطراف م 

، وعن التربعات املقدمة إىل    األساسية لالتفاقية والصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل      
  . الصناديق االستئمانية لالتفاقيةمجيع
 جديدة تسمى املعايري    ، تنفذ منظومة األمم املتحدة معايري حماسبية      ٢٠١٤وحىت عام     -٨٣

وبغية االمتثال هلذه املعايري اجلديدة، يلزم إدخـال تعـديالت          . احملاسبية الدولية للقطاع العام   
وقد أعّدت األمانة إجراءات مالية منقحة كي       . طفيفة على اإلجراءات املالية احلالية لالتفاقية     
  .تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعني

أن تعرب عن تقـديرها لألطـراف الـيت سـددت       قد تود اهليئة الفرعية   : اإلجراء  -٨٤
ألطراف الـيت قـدمت تربعـات للـصناديق         ولاشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف حينها،       

 أن حتث األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا بعد على           أيضاً وقد تود اهليئة الفرعية   . االستئمانية
وستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف التعديل املقترح إدخاله          .أن تفعل ذلك يف الوقت املناسب     

على اإلجراءات املالية لالتفاقية والتوصية مبشروع مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده     
  .يف دورته العشرين

FCCC/SBI/2014/INF.8  Status of contributions as at 15 May 2014. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBI/2014/INF.9 Proposed revisions to the financial procedures for the 
Conference of the Parties, its subsidiary bodies and the 
secretariat required for the adoption of the International 
Public Sector Accounting Standards. Note by the 
secretariat 

 <www.unfccc.int/1065>  ضافيةمعلومات إ

  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا  )ب(  
 أن تـستعرض    قررت اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية والعشرين      : معلومات أساسية   -٨٥

  .)١٠٦(سنوياً مهام األمانة وعملياهتا يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال
  

__________ 

)١٠٦( FCCC/SBI/2004/19 ،١٠٥ الفقرة. 
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ية إىل النظر يف هذه املسألة وتقدمي توصيات، حـسب          ستدعى اهليئة الفرع  : اإلجراء  -٨٦
  .االقتضاء

FCCC/SBI/2014/INF.4  Report on efficiency gains made during the biennium 
2012–2013. Note by the secretariat 

 <www.unfccc.int/1065>  معلومات إضافية
  تنفيذ اتفاق املقر  )ج(  

مينة التنفيذية تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيـذ اتفـاق          ستقدم احلكومة املضيفة واأل     -٨٧
إىل النظر يف هذه املـسألة وتقـدمي توصـيات، حـسب        اهليئة الفرعية    وستدعى. )١٠٧(املقر

  .االقتضاء

 <www.unfccc.int/1065>  معلومات إضافية
  وامتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوت  )د(  

 )١٠٨(اجتماع األطراف يف دورته الثامنـة     /أحاط مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٨٨
 املتعلقة بامتيازات وحصانات األفـراد العـاملني يف         )١٠٩(مبشروع الترتيبات التعاهدية  علماً  

وطلب إىل اهليئة الفرعية    . اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو الذي أحالته اهليئة الفرعية        
 نظرها يف هذه املـسألة وأن تقـدم تقريـراً عـن نتـائج أعماهلـا إىل مـؤمتر          أن تواصل 
واتفقت اهليئة الفرعية يف دورهتا التاسـعة    . )١١٠(اجتماع األطراف يف دورته التاسعة    /األطراف

  .)١١١(والثالثني على تأجيل النظر يف هذا البند الفرعي إىل حني انعقاد دورهتا األربعني
 الفرعية إىل إكمال نظرها يف هذه املسألة وإحالـة توصـية            ستدعى اهليئة : اإلجراء  -٨٩

  .اجتماع األطراف يف دورته العاشرة/بشأهنا إىل مؤمتر األطراف

  االتفاقيةامتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب   )ه(  
الفرعـي  أحال مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة هذا البند    : معلومات أساسية   -٩٠

  .)١١٢(إىل اهليئة الفرعية كي تنظر فيه

__________ 

)١٠٧( FCCC/SBI/2002/17 ،٥٨ الفقرة. 
)١٠٨( FCCC/KP/CMP/2012/13 ،١٠٦ فقرةال. 
)١٠٩( FCCC/SBI/2012/L.9. 
)١١٠( FCCC/KP/CMP/2012/13 ١٠٧، الفقرة. 
)١١١( FCCC/SBI/2013/20 ١٨٤، الفقرة. 
)١١٢( FCCC/CP/2013/10 ، ١٤٩الفقرة. 
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النظر يف مدى وجـود حاجـة إىل امتيـازات          ستدعى اهليئة الفرعية إىل     : اإلجراء  -٩١
ضطلع به   مع مراعاة العمل امل    االتفاقية،وحصانات لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب        

يئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتـو،  بشأن هذه املسألة فيما يتعلق باألفراد العاملني يف اهل  
  .وإىل إحالة نتائج أعماهلا إىل مؤمتر األطراف

  مسائل أخرى  -١٩  
دَّثة عن  احمل ا الدورية إىل اهليئة الفرعية معلوماهت   املعنية بالتمويل    اللجنة الدائمة    ستقدم  -٩٢

ل أيضاً يف إطار هذا     وسُتتناو. )١١٣(عمل اللجنة املتعلق باالستعراض اخلامس لآللية املالية      حالة  
  .البند من جدول األعمال أي مسائل أخرى تنشأ خالل الدورة

  تقرير الدورة  -٢٠  
سيعّد مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تنظر فيه اهليئة الفرعية وتعتمده يف هناية                -٩٣

ة، الـسيدة   ستدعى اهليئة الفرعية إىل اعتماد مـشروع التقريـر واإلذن للمقـرر            و .الدورة
 باستكمال التقرير بعد الدورة، بتوجيه من الـرئيس         ،)سوتويل(ماهاهابيسا  . فوكينغ ف مابا

  .ومبساعدة من األمانة

        

__________ 

 .٣ الفقرة، ١٨-م أ/٨املقرر  )١١٣(


